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КУЛТУРА
култ инфо
ДЕЧЈА РАДИОНИЦА

У суботу, 19. марта, у оквиру 
дечјег програма Културног 
центра биће одржана радионица 
роботике. Почетак је у 10 часова 
на Фејсбук страни КЦ-а. 

БИОСКОПСКИ 
ПРОГРАМ

Од 18. до 20. марта у биоскопу 
Културног центра од 20 часова 
приказује се нови филм редитеља 
и сценаристе Душана Милића 
„Мрак”. У главним улогама су: 
Даница Ћурчић, Славко Штимац и 
Миона Илов. У недељу, 20. марта, 
у оквиру матинеа приказује се 
дечји анимирани филм „Лука” од 
11 и 16 часова. Карте се продају 
на билетарници од 10 до 12 и од 
18 до 20 часова и пре почетка 
пројекције по цени од 250 динара. 

СЕРИЈАЛ 
„ИСКУШЕНИЈЕ”

Након премијере прве епизоде 
мини-серијала „Искушеније” у 
јануару ове године, непрофитно 
удружење „Ореол тим” из Новог 
Сада у Културном центру у суботу, 
19. марта, у 17 часова представља 
другу епизоду. Улаз је слободан.

БЕРЗА ПЛОЧА

У недељу, 20. марта, од 10 до 14 
часова у Културном центру биће 
берза графомофонских плоча 
(продаја, замена, куповина). 
Информације: 061/2952592.

ИЗЛОЖБА 

Ретроспективна изложба цртежа 
ликовног уметника Виорела 
Флоре, поводом 70 година живота 
и 50 година признатог уметничког 
стажа одржаће се у Културном 
центру од 24. марта до 12. априла. 
Биће представљен велики број 
слика и цртежа рађених угљеном, 
оловком, техником пастела, 
акварела и коришћењем темпере. 
Саставни део поставке чиниће 
и велики број фотографија из 
Флориног живота. Отварање је у 
четвртак, 24. марта, у 19 часова, 
а програм се може пратити и на 
Фејсбук страни КЦ-а.

ТРИБИНА

У малој сали Културног центра 
у четвртак, 24. марта, одржаће 
се трибина под називом „Утицај 
хорског певања на психофизички 
развој деце”. Почетак је у 19 
часова. Биће речи о ефектима 
на психофизички развој деце, 
посебно у области певања, говора, 
изражавања, учења стрпљењу и 
заједништва. Гости су: Снежана 
Олушки Влачић, музикотерапеут, 
др Томислав Стевановић, 
педијатар, Зорица Козловачки, 
диригенткиња/професорка и Сенка 
Милисављевић, диригенткиња/
професорка. Трибина се одржава у 
оквиру првог промотивног догађаја 
9. Хорског фестивала „Слободан 
Бурсаћ”.

ПЕТАР ГРАШО

Концерт познатог поп певача Петра 
Граша биће у Културном центру у 
суботу, 9. априла, у 20 часова. Карте 
се продају на билетaрници радним 
данима од 10 до 12 и од 18 до 20 
часова, у зависности од места седења, 
по цени од 1.800 до 2.000 динара. 

ГЛУМИЦА САНДРА СИЛАЂЕВ ОДУШЕВИЛА ЗРЕЊАНИНЦЕ

Позоришна представа „Дејт”, нова ауторска монодрама глумице Сандре 
Силађев, одиграна је у Културном центру 1. марта, за коју се тражило место 
више. Сандра је била у улози Оливере Живковић, средовечне госпође и 
самохране мајке, која је изашла на љубавни састанак. Салом  се пуних сат и по 

времена проламао смех. Громогласни аплауз на крају представе потврда је да се 
свако од присутних пронашао бар у једној теми, које Сандра дубоко анализира и 
на духовит и сатиричан начин представља у кратким клиповима на друштвеним 
мрежама, што публика може чути у монодрами.

ПИСАЦ, КЊИЖЕВНИ КРИТИЧАР И ЕСЕЈИСТА СЛАВКО ГОРДИЋ ЈЕ 30. ЛАУРЕАТ НАГРАДЕ „ТОДОР МАНОЈЛОВИЋ”

Његов опус је драгоцен део 
наше књижевне савремености
Велики Бечкерек, пото-

њи Петровград и Зре-
њанин изнедрили су 

многе знамените личности. 
Једна од њих је Тодор Ма-
нојловић, књижевник, књи-
жевни и ликовни критичар, 
теоретичар и драмски пи-
сац. Делом „Центрифугални 
играч” из 1930. поставио је 
темеље модерне српске дра-
ме. Управо по њему названа 
је и награда која се од 1991. 
додељује за модерни умет-
нички сензибилитет, а ове 
године слави три деценије 
трајања.

Лауреат за 2021, 30. по ре-
ду, је професор доктор Слав-
ко Гордић, писац, књижевни 
критичар и есејиста. Његово 
име се налази уз Милорада 
Павића, Давида Албахарија, 

Павла Угринова, Желимира 
Жилника, Душана Ковачеви-
ћа, Ђорђа Балашевића, Иси-
дору Жебељан, Милену Мар-
ковић, Радивоја Шајтинца, 
Владимира Пиштала и многе 
друге великане из света кул-
туре и уметности који су по-
нели ово значајно признање.

zzДЕЦЕНИЈАМА НА 
КЊИЖЕВНОЈ СЦЕНИ
Одлука о добитнику доне-

та је на седници Управног од-
бора Фонда „Тодор Манојло-
вић”, одржаној 25. фебруара. 
Једногласно су је потврдили 
чланови Одбора: председник 

Ненад Шапоња, песник, есе-
јиста и критичар, Петар Ар-
бутина, књижевник и крити-
чар, професор др Гојко Те-
шић, књижевни историчар, 
есејиста и библиограф, Ва-
са Павковић, књижевник и 
књижевни критичар и Милан 
Бјелогрлић, управитељ Фон-
да и директор Градске народ-
не библиотеке „Жарко Зре-
њанин”, под чијим се патро-
натом Награда и додељује.

Према његовим речима, 
избором Славка Гордића за 
добитника Награде за модер-
ни уметнички сензибилитет 
пружа се несумњив допри-
нос угледу самог признања, 
али и добар пример култур-
ном имиџу Града.

- У српској критици и на-
учној мисли о књижевности 
Славко Гордић присутан је 
деценијама више него ком-
петентно и убедљиво, обра-
злаже писац и проф др. Ђор-
ђе Деспић. Гордић је готово 
идеалан спој научне одговор-

ности и читалачке страсти, 
где се прожимају савреме-
на теоријска освешћеност и 
остварена књижевно исто-
ријска свест. Свеприсутан је, 
дакле, и ниво савремености 
и традиционално уметнич-
ко наслеђе. Гордићева кри-
тика добија ознаку креатив-
не делатности управо уз ову 
свест о савремености и на-
слеђу. Већ у време када је ис-
корачио на књижевну сцену, 
био је сасвим изграђен ми-
слилац и тумач. Опус Слав-
ка Гордића аутентичан је и 
драгоцен део наше књижев-
не савремености - истакао је 
Милан Бјелогрлић.

zzДУБОКО И ТРАЈНО ДЕЛО
Сви чланови Управног 

одбора, додао је челник 
Библиотеке, имали су своје 
предлоге кандидата. Међу-
тим, након аргументованог 
и убедљивог образложења 
лако је дошло до сагласно-
сти и једногласног избора 
Славка Гордића за 30. до-
битника престижне Награ-
де, којом се поносе зрења-

нинска Библиотека, Град и 
округ.

Председник Управног од-
бора Фонда Ненад Шапоња 
објаснио је да је књижевно-
критичка мисао Славка Гор-
дића у најлепшој традицији 
онога што модерни уметнич-
ки сензибилитет Тодора Ма-
нојловића данас може да зна-
чи. Додао је да је, истовреме-
но, његово прозно, есејистич-
ко и критичко дело и делова-
ње оставило веома дубок траг 
како у савременој продукци-
ји српске књижевности, тако 
и у антологијским изборима 
којима се својим квалитетом 
препоручило. 

- Ако бисмо хтели да кон-
текстуализујемо његов есеји-
стички рукопис, онда га са-
свим сигурно можемо ишчи-

тавати у најлешој традицији 
коју чине Станисалав Вина-
вер, Тодор Манојловић, Ми-
лош Црњански и Милан Ка-
шанин. У последњих неколи-
ко деценија, критичарски и 
есејистички рад Славка Гор-
дића темељно и одговорно 
заговарао је највише модер-
нистичке вредности српске 
књижевности, не зананема-
рујући традиционални кон-
текст - казао је Шапоња.

МИРОСЛАВА МАЛБАШКИ 
ФОТО: БРАНКО ЛУЧИЋ 

и АРХИВА ЛИСТА „ЗРЕЊАНИН”

ИЗАБРАНЕ ДРАМСКЕ И ДЕЧЈЕ ПРЕДСТАВЕ ЗА ФЕСТИВАЛ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА ВОЈВОДИНЕ

Манифестација ће се одржати од 4. до 10. априла у Зрењанину
На седници Заједнице про-

фесионалних позоришта 
Војводине, одржаној у четвр-
так, 10. марта, селектор др 
Влатко Илић, професор на 
Факултету драмских умет-
ности, објавио је селекцију 
представа за овогодишњи 71. 
истоимени фестивал. Ова ма-
нифестација ће се, под слога-
ном „Све позоришне маши-
не – приче, слике, афекти”, 
одржати у Народном позо-
ришту „Тоша Јовановић” од 
4. до 10. априла.

У питању је селекторски 
избор драмских и представа 
за децу из продукције канди-
дованих представа војвођан-

ских позоришта у периоду од 
годину дана, кажу у управи 
Позоришта. У такмичарској 
конкуренцији наћи ће седам 
позоришта, који ће извести 
укупно девет представа. 

Селектор Влатко Илић иза-
брао је шест драмских комада, 
међу којима нема ниједног са 
репертоара зрењанинског те-
атра. Публика ће имати при-
лике да погледа: „Живи песак” 
(по мотивима Отоа Толнаи-
ја и Пала Петрика), режија: 
Кинга Мезеи, НП Суботица, 
драма на мађарском; „Кус пе-
тлић” (Александар Поповић), 
режија: Милан Нешковић, НП 
Суботица, драма на српском; 

„Ко је убио Џенис Џоплин?” 
(Тијана Грумић), концепт и 
режија: Соња Петровић, СНП 
(НС); „Три сестре” (А. П. Че-
хов), режија: Золтан Пушкаш, 
Позориште „Деже Костолањи” 
(СУ), „Витезови лаке мале”, 
режија: Андраш Урбан, По-
зориште „Деже Костолањи” 
(СУ), и „Трамвај звани жеља” 
(Тенеси Вилијамс), режија: Југ 
Ђорђевић, НП Сомбор. 

Кад је реч о избору луткар-
ских представа, у селекцију 
су ушле три: „Дечак и месец” 
(Жељко Хубач, по мотивима 
приповетке Б. Ћопића „Мје-
сец и његова бака”), режија: 
Вјера Видов, НП „Тоша Јова-

новић” (ЗР); „Пипи дуга ча-
рапа” (По делу Астрид Лин-
дегрен), драм. и режија: Ве-
селин Бојдев, Дечје позори-
ште Суботица и „Девојчица са 
шибицама” (Соња Петровић 
и Мина Петрић, по мотиви-
ма бајке Х.К.Андерсена), ре-
жија: Соња Петровић, Позо-
риште младих (НС).

Подсећамо да је Заједни-
ца професионалих позори-
шта Војводине 2018. године 
склопила споразум са зрења-
нинским Позориштем и Гра-
дом о одржавању ове мани-
фестације на пет година, те 
је на дужи период удомљен 
у нашем граду. И. И. »Влатко Илић, селектор

 »Славко Гордић

 »Ненад Шапоња

 »Милан Бјелогрлић

БОГАТА НАУЧНА И КЊИЖЕВНА КАРИЈЕРА

Славко Гордић је рођен 1941. у Дабрици (Столац, Херцеговина). 
Био је дугогодишњи професор Филозофског факултета у 
Новом Саду до 2009, и главни и одговорни уредник Летописа 
Матице српске (1992-2004). Од 1975. до 2020. објавио је књиге 
прозе „Врховни силник”, „Друго лице”, „Опит”, „Руб” и „После 
руба”. Значајни су његови есеји, критике, студије, огледи под 
насловима „У видику стиха”, „Слагање времена”, „Примарно и 
нијанса”, „Поезија и окружје”, „Образац и чин - огледи о роману”, 
„Певач” Бошка Петровића, „Огледи о Вељку Петровићу”, 
„Главни посао”, „Профили и ситуације”, „Савременост и 
наслеђе”, „Размена дарова”, „Критичке разгледнице”, „Трагања 
и сведочења”, „Огледи о Иви Андрићу”, „Сродства и раздаљине: 
огледи и дневнички записи”, „Осматрачница”, и „Међу својима”. 
Приредио је изабране песме Миодрага Павловића, Стевана 
Тонтића, Јована Јовановића Змаја, изабране приповетке и 
дела Вељка Петровића, приповедачко-романсијерски сегмент 
изабраних дела Милана Кашанина и три књиге изабраних 
дела Иве Андрића. Поједини есејистичко-критички текстови 
превођени су на немачки, пољски, мађарски, словачки, 
словеначки и француски. За „Примарно и нијанса” добио је 
Награду Друштва књижевника Војводине за најбољу књигу 
године, а за „Профиле и ситуације” признања „Лаза Костић” и 
„Ђорђе Јовановић”. Дело „Размена дарова” донело му је Награду 
„Сретен Марић”. Добитник је Новембарске повеље Новог Сада и 
Награде за животно дело Друштва књижевника Војводине.

„
Награда „Тодор 
Манојловић” се од 
1991. додељује за 
модерни уметнички 
сензибилитет, а ове 
године слави три 
деценије трајања


